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АНОТАЦИЯ 

Курсът по психологическо консултиране в   училище е предназначен за  бъдещите 

бакалаври – специалисти в хуманитарната сфера. Той е насочен към теоретичниата парадигма на  

психологическото консултиране в училище и практическите умения за идентифициране на 

емоционални кризи при учениците, за проектирането на технологични процеси за преодоляване на 

проблемното поведение, за операционализиране на технологии за индивидуална и групова работа 

с деца, семейства и групи и т.н. Курсът предвижда и овладяването на базисни умения за превенция 

на неприемливото поведение на учениците – в училище и извън него. Обособен дял в програмата 

заемат и технологиите за разрешаването на специфични ситуации във взаимодействието учител – 

ученик – родител.  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Чрез дисциплината психологическо консултиране в   училище се цели да се добият 

общи и конкретни познания по следните проблеми: 

 специфика на понятията; 

 изследване на същността и спецификата на психо – социалното общуване и социалното 

поведение; 

 специфични, неспецифични състояния на ученика и неговото обкръжение и техники за 

преодоляване и адаптация; 

 социално- психологичеки проблеми на групата и груповата дейност на ученика и тяхното 

управление в контекста на социалния подпомагащ процес; 

 психология на междуличностните и междугрупови взаимоотношения и тяхното усъвъ 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е допълваща психологическата теория и практическа психология, поради 

което изисква базова подготовка по други психологически дисциплини като: психология на 

индивидуалните различия; психология на развитието, психология на аномалното развитие и 

поведение и др. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Теоретични основи на психологическото консултиране. Връзка с другите науки, изучаващи 

човека. Психологическо консултиране в училище. 

Тема 2. Основни и допълнителни понятия –  консултиране, комуникация, училище, училищна среда, 

социална перцепция, социално учене, психоклимат в училище.  

Тема 3. Личност и поведение. Социални роли в училище. Социално приемливо и девиантно 

поведение. 

Тема 4. Психологически фактори на училищната среда – субекти, субектни взаимоотношения. 

Тема 5. Теория на привързаността. Последици от нарушената привързаност в семейството и 

училището. Методи на психологическото консултиране в училище.  

Тема 6. Психологически основи на социализацията на ученика. Теории за социализацията. 

Социализация и възпитание.  

Тема 7. Стандартизирано поведение на ученика. Модели на поведение в училище и извън него. 

Протокол на общуване. Роли на субектите в училищните взаимоотношения. 

Тема 8. Отклоняващо се поведение на ученика. Агресия, конфликти и зависимости. 

Тема 9. Психология на социалните взаимоотношения в малките групи – формални и неформални.  

Ученическият клас като вид малка група. Социометрични статуси. Социално-психологически климат. 

Тема 10. Училищният  консултант като субект в ученическите взаимоотношения. Типологии на 

връзките учител – ученик – консултант – родител – треньор и т.н. 

Тема 11. Емоционални, социални, педагогически парадигми на психологическото консултиране в 

училище. Модалност и константност на взаимоотношенията.  

Тема 12. Форми на психологическото консултиране в училище – индивидуални и групови. ТРИЗ 

педагогика, учебен мейнстриминг, социално – психологически тренинг и др.  

Тема 13. Алтернативни форми на психологическото консултиране в училище. Профилактика и 

превенция на емоционалните кризи и неприемливото поведение на ученика. Културални, етически, 

религиозни и нормативни специфики на взаимоотношенията в училище. Функции на консултанта. 

Тема 14. Етични проблеми на професионалната дейност на психологическия консултант в училище. 

Регламент на взаимоотношенията с педагогическия и непедагогическия персонал.  

Тема 15. Етични проблеми на професионалната седйност на психологическия консултант в училище и 

семейството, медиите, професионалните структури.  

 
 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

1. Курсово задание:Предлага се списък от индивидуални проблеми за курсови разработки 

за всеки студент. Защитата се провежда в края на семестъра. 

2. Всеки студент разработва реферат за представяне на един автор или практическа 

технология от областта на психологическото консултиране в училище. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на всеки студент се оценява в края на семестъра чрез оценка, която се 

формира от защитата на курсовото задание и участието на всеки студент в учебния процес, чрез 

аудиторна заетост и изпълнение на задачите за самостоятелна работа. 

Изпитът е писмен, върху предварително раздаден въпросник. 
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1. Теоретични основи на психологическото консултиране. Връзка с на другите науки, изучаващи 

човека.  

2. Психологическо консултиране в училище – същност. Характеристика. 

3. Основни и допълнителни понятия –  консултиране, комуникация, училище, училищна среда, 

социална перцепция, социално учене, психоклимат в училище.  

4. Личност и поведение. Социални роли в училище. Социално приемливо и девиантно 

поведение. 

5. Психологически фактори на училищната среда – субекти, субектни взаимоотношения. 

6. Психологическото консултиране в училище и Теорията на привързаността. Последици от 

нарушената привързаност в семейството и училището.  

7. Методи на психологическото консултиране в училище.  

8. Психологически основи на социализацията на ученика. Теории за социализацията. 

Социализация и възпитание.  

9. Стандартизирано поведение на ученика. Модели на поведение в училище и извън него. 

10. Протокол на общуване. Роли на субектите в училищните взаимоотношения. 

11. Отклоняващо се поведение на ученика. Агресия, конфликти и зависимости. 

12. Психология на социалните взаимоотношения в малките групи – формални и неформални. 

Психологическо консултиране в училище като средство за оптимизиране на 

взаимоотношенията на учениците и възрастните. 

13. Ученическият клас като вид малка група. Социометрични статуси. Социално-психологически 

климат. 

14. Училищният  консултант като субект в ученическите взаимоотношения. Типологии на връзките 

учител – ученик – консултант – родител – треньор и т.н. 

15. Емоционални, социални, педагогически парадигми на психологическото консултиране в 

училище. Модалност и константност на взаимоотношенията.  

16. Форми на психологическото консултиране в училище – индивидуални и групови. ТРИЗ 

педагогика, учебен мейнстриминг, социално – психологически тренинг и др.  

17. Алтернативни форми на психологическото консултиране в училище. Профилактика и 

превенция на емоционалните кризи и неприемливото поведение на ученика.  

18. Културални, етически, религиозни и нормативни специфики на взаимоотношенията в училище. 

Функции на консултанта. 



19. Етични проблеми на професионалната дейност на психологическия консултант в училище. 

Регламент на взаимоотношенията с педагогическия и непедагогическия персонал.  

20. Етични проблеми на професионалната дейност на психологическия консултант в училище и 

семейството, медиите, професионалните структури.  
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 ANNOTATION 

The course in Integrating Study and Social-Pedagogical Prevention gives the future specialists, who 

will work in the area of Logopedics and Pedagogic the knowlidge to operate with the pszchological 

characteristics and regularities of children's behavior with disorders in their physical, physiological, 

psychological and social development. 

The students have to know the social and pedagogical characteristics of these children, the 

capacity of their physical, cognitive and social development /both individual and in the group/, their cultural 

characteristics in the context of the resources in improvement of their studying and social environment. 

All these knowledges gives the future specialists the ability to manage and organize the integrating 

activities in their social and pedagogical work. 

 


